
    Kompostering av latrin och slam 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida 

Haparanda stad Torget 9 0922-260 00 miljo-bygg@haparanda.se 

953 85 Haparanda Haparanda 0922-269 50 www.haparanda.se 

 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 953 85 
Haparanda eller via e-post till miljö-bygg@haparanda.se 

 

 Fastighetsbeteckning: 
 
 

Sökandens namn: Personnummer/Organisationsnummer: 

Fastighetens adress: 
 
 

Adress: 
 

Tel: 

Postadress: 
 
 

Postadress: Tel/mobil: 

Fakturamottagare (om annan än sökanden): 
 

Personnummer/Organisationsnummer: 
 
 

Fakturaadress: 
 

E-post: 
 

 

Typ av fastighet  

☐Permanentbostad ☐Fritidsboende nyttjandetid:   veckor/år 

Antal personer som vistas på fastigheten: 

Total markareal:    
Beskriv tomten (ex. skogsmark, gräs- och odlingsytor, berg):   

Beskriv hur du avser att ta hand om det komposterade materialet? 
 
 
 
Ange ungefärlig odlingsbar yta:   

 

Ansökan avser  

Typ av toalettlösning: 
 

☐Installation av torrtoalett (utedass/latrin), fabrikat 

        Med urinseparering, urinen avleds till ________________________________storlek:  _____ 
 

☐Installation av förmultningstoalett, fabrikat:   

        Med urinseparering, urinen avleds till ________________________________storlek:  _____ 
 
Installation av annan toalettlösning, 
fabrikat:_______________________________________________ 
 
 

 
 
  

mailto:miljö-bygg@haparanda.se


    Kompostering av latrin och slam 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida 

Haparanda stad Torget 9 0922-260 00 miljo-bygg@haparanda.se 

953 85 Haparanda Haparanda 0922-269 50 www.haparanda.se 

 

Vad ska komposteras: 

☐ Toalett- och hushållsavfall (exempelvis matavfall) 

☐ Toalettavfall (latrin eller mull) 

☐ Torv/filtermaterial 

☐ Slam från slamavskiljare, fabrikat slamavvattnare: 

___________________________________________ 

☐Slam från minireningsverk, fabrikat slamavvattnare: 

__________________________________________   
 
Observera att om ingen egen kompostering ska ske behöver latrin och slam hämtas av kommunens 
avfallsenhet. 
Kompostens volym: 
___________________________________________________________________ 
 
Fabrikat på kompost:  
__________________________________________________________________ 
  
 
Till ansökan om kompostering ska bifogas: 

 
 
 
 
 

 
Övriga upplysningar 

 
 
 
 
 
 

 
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta 

Ort och datum: 
 
 

Namnteckning: 
 
 

Namnförtydligande: 
 
 

 
För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan 
finns tillgänglig på kommunens webbplats haparanda.se.   
 

Ansökan sänds till 
Haparanda stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 953 85 Haparanda 

 
  

http://www.haparanda.se/


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Haparanda stad   Postadress 953 85 Haparanda   0922-260 00   kommunen@haparanda.se   haparanda.se 

 

Bilaga 

Behandling av personuppgifter 
 

Personuppgifter som behandlas  

• Namn  

• Adress  

• E-postadress  

• Personnummer  

• Telefonnummer  

• Mobilnummer  

• Fastighetsbeteckning  

  

Ändamålet med behandlingen  

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra uppgifter som tillstånds- och tillsynsmyndighet 

på bland annat miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet och kunna erbjuda medborgare och 

företag service och information på dessa områden. Vi strävar efter att begränsa behandlingen av dina 

personuppgifter till ett minimum och att när vi behandlar dina personuppgifter värnar om din personliga 

integritet.  

 

Laglig grund för behandlingen  

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Hänvisning till Miljöbalken 

(SFS 1998:808).  

Lagringstid  

Vi omfattas av arkivlagstiftningen. Det innebär att vi har en skyldighet att bevara och arkivera alla 

offentliga handlingar. Undantaget är till exempel handlingar som bara är av tillfällig eller liten 

betydelse. Sådana uppgifter raderar vi löpande. 

 

Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen  

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att 

kontakta oss miljo-bygg@haparanda.se, eller Haparanda stads dataskyddsombud 

dataskyddsombud@haparanda.se som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel åtgärdas. 

 

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel så kan du 

alltid lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök 

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information om hur du gör för att lämna klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig  

Samhällsbyggnadsnämnden Haparanda stad är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om vårt dataskyddsarbete genom att skicka ett e-postmeddelande 

till kommunen@haparanda.se eller miljo-bygg@haparanda.se 
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